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บทคัดยอ 

              

              บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและภาพแทนของผูหญิงเมืองหนองหานหลวงอัน

เปนเมืองในสมัยโบราณของแองสกลนคร ผลการศึกษาพบวา พระนางนารายณเจงเวงซึ่งเปนพระมเหสี

ของพญาสุวรรณภิงคารพระมหากษัตริยท่ีครองเมืองหนองหานหลวง  เปนผูนําในการสรางพระธาตุ

นารายณเจงเวง เพื่อประดิษฐานอุรังคธาตุพระพุทธเจาแขงกับฝายชายที่สรางพระธาตุภูเพ็กอันมีพญา

สุวรรณภิงคารเจาเมืองหนองหานหลวงเปนประธานในการกอสราง โดยมีขอตกลงวาใครสรางพระธาตุ

เสร็จกอนจะไดพระอุรังคธาตุไวในพระธาตุ ฝายหญิงใชมารยาตางๆหลอกลอใหฝายชายใหละทิ้งการสราง

พระธาตเุพื่อไมใหสรางพระธาตุไมเสร็จทันกําหนดเวลา จึงทําใหฝายหญิงไดรับชัยชนะ  บทบาทของความ

เปนหญิงที่เกงของพระนางนารายณเจงเวง ทําใหผูหญิงมีบทบาทในการค้ําจุนพระพุทธศาสนา พระธาตุ

นารายณเจง เวงจึงเปรียบเหมือนตัวแทนของพระนางนารายณเจงเวงกับการตอรองอํานาจกับฝายชายซึ่ง 

สะทอนใหเห็นถึงบทบาทและอํานาจของผูหญิงบริเวณแองสกลนครในสังคมยุคโบราณที่สามารถยึดหยัด

ขึ้นมาทัดเทียมกับผูชาย 

 

คําสําคัญ: อรดีมายา  ภาพแทน   แองสกลนคร 

 

 

                 *อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

 

 

 



๒ 

 

 

Oradee Maya Narai Cheng Weng: The representation of women in 
Sakon Nakhon Basin. 

Surachai Chinnabutr 

 

                                                                 Abstract 

 

              This article aims to study the role and representation of women in 
Nonghan Luang which be  the ancient city of Sakon Nakhon basin. The 
study found that Phranang Narai Cheng Weng, the King’s wife of Phaya 
Suwanapingkala who the ruler of Nonghan Luang city, was the leader to 
build Phra That Narai Cheng Weng which was enshrined the relic of the 
Buddha to compete with men who build Phra That Phu Pek .Phaya 
Suwanapingkala, the ruler of Nonghan city, was presided over this 
construction  according to the agreement of the relic creation was who be the 
first finished , would get the relic of Buddha. The woman use  the witchcraft 
in persuading the man to abandon the Phra That 's construction in order to 
his construction was not completed on schedule and then the woman was 
victorious. The rule of Phra Nang Narai Cheng Weng is good as a result that 
the woman's role is the sustaining harmonies.Phra That Narai Cheng Weng is 
like the representation of Phra Nang Narai Cheng Weng  with the bargaining 
power with men too. This study reflects that the role and power of woman 
around Sakon Nakhon basin in the ancient society  which can hold up to 
equal with men. 

 

Keyword : Phra That Oradee Maya,  representation, Sakon Nakhon Basin. 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

ความนํา 

            พระธาตุนารายณเจงเวงโบราณสถานขอม เปนศิลปะขอมแบบ “ปาปวน” ซึ่งอยูในชวงพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗  ตั้งอยูภายในวัดพระธาตุ บานนาเวงและตอมาเปลี่ยนชื่อเปน วัดพระธาตุนารายณ             

เจงเวงตามชื่อพระธาตุ๑   พระธาตุนารายณเจงเวงองคนี้ไดชื่อวาเปนพระธาตุที่สวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งของ

จังหวัดสกลนคร ไดรบัการบูรณะในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕
๒
 เหนือหนาบรรณทางดานทิศตะวันออกซึ่ง

เปนทางเขาพระธาตุเปนภาพ  “ศิวะนาฎราช” กําลังรายรําซึ่งเปนทารารายรําท่ีสวยงามซึ่งปรากฏตาม

ปราสาทหินศิลปะขอม เหนือหนาบรรณทางดานทิศเหนือมีภาพ พระกฤษณะ ปราบวัตสะ หรือ ปาง 

“กฤษณาวตาร” ซึ่งเปนปางพระกฤษณะปราบอสูรที่ชื่อวา วัตสะหรือ อริษฏะซึ่งแปลงเปนวัวเพื่อจะเขามา

ทํารายพระกฤษณะและพระพลราม
๓
 และเหนือภาพนี้ขึ้นไปเปนภาพ “นารายณบรรทมสินธุ” หรือ “วิษณุ

อนันตศายินปทมนาภิน” ซึ่งมี ๔ กรประทับนอนตะแคงอยูบนบัลลังก พระยาอนันตนาคราช ตามความ

เชื่อของศาสนาฮินดู นอกจากนี้ประตูทางดานทิศเหนือยังมีรองรอยของทอน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกวา  “ 

ทอโสมสูตร” โดยปลายทอทําเปนภาพหัวเตา เพื่อใหน้ําผานออกมาทางปากเตา ภาพหัวเตานี้ในดานความ

เชื่อตามศาสนาพราหมณ-ฮินดู เรียกวา “ กูรมาวตาร ” ซึ่งเปนเรื่องเลาในพิธีกวนน้ําอมฤต  โดยเชื่อวา

เปนปางหนึ่งของพระนารายณที่อวตารเปนเตาเพื่อรองรับภูเขาสมุทรมันทร ซึ่งใชเปนแกนสําหรับกวนน้ํา

อมฤต ระหวางยักษกับเทวดา  และท่ีเสาประตูยังมีภาพฤษีนั่งยองๆพนมมือแนบไวที่หนาอก  

          ตํานานการสรางพระธาตุนารายณเจงเวงกลาวไวใน อุรังคธาตุนิทาน ซึ่งเปนตํานานการสรางพระ

ธาตุพนมโดยกลาวไววา๔ พญาสุวรรณภิงคารพรอมดวย พระนางนารายณเจงเวงพระเมสี เม่ือไดทราบขาว

วาพระกัสสปะจะนําพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจามาประดิษฐไวที่ดอยกัปปนคีรีหรือ                ภู

กําพรา ทั้งสองพระองคจึงไดชักชวนชาวเมืองหนองหานหลวงกอพระธาตุไวรอรับพระอุรังคธาตุ การสราง

พระธาตุจึงเกิดขึ้นสองฝาย คือฝายชายกอพระธาตุหลังหนึ่งและฝายหญิงก็กอพระธาตุขึ้นอีกหลังหนึ่ง ฝาย

ชายโดยการปรารภของพญาสุวรรณภิงคารกอพระธาตุไวบนภูเพ็ก(เทือกเขาภูพาน) สวนฝายหญิงโดยการ

นําของพระนางนารายณเจงเวงกอพระธาตุไวที่สวนหลวงของพระนาง ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมือง

หนองหานหลวง  

                                                        

                   
๑

  ชยัมงคล  จินดาสมุทร. พระธาตุนารายณ์เจงเวงกบัตาํนานความยิงใหญ่ของพญาสุวรรณภงิคาร,(สกลนคร:

สกลนครการพมิพ ์๒๕๔๘ ) หนา้ ๓.  

                   
๒

สุรัตน ์ วรางครั์ตน์. โบราณสถานในทอ้งถินสกลนคร.(สกลนคร: ยติุธรรมออฟเซ็ท ๒๕๓๒) หนา้ ๒๖. 

                  
๓

 อรุณศกัดิ   กิงมณี. คู่มือชมปราสาทหิน: เทวนิยาย ( สกลนคร : สกลนครการพมิพ,์๒๕๔๑) หนา้ ๓๘. 

                 
๔

 พระธรรมราชานุวตัร. อุรังคธาตุนิทาน ตาํนานพระธาตุพนม( ภาคพิสดาร)  (กรุงเทพฯ: จูนพบัลิชชิง,๒๕๕๑) 

หน้า ๓๓-๓๙. 
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                  ภาพที่ ๑  พระธาตุนารายณเจงเวง ศาสนสถานศิลปะขอมสมัยปาปวน 

 

          ทั้งสองฝายไดขอตกลงใหขอสัญญาในการแขงขันการสรางพระธาตุวา นับตั้งแตวันรุงขึ้นพอเห็น

ลายที่ฝามือใหทุกฝายเริ่มกอพระธาตุจนไปถึงดาวเพ็ก ( ดาวประกายพรึก)ข้ึนถาฝายใดสรางพระธาตุเสร็จ

กอนจะเปนฝายชนะ เปนเกณฑในการตัดสินแพชนะ ฝายท่ีสรางพระธาตุเสร็จหลังดาวเพ็กขึ้นจะเปนฝาย

แพ  ครั้นถึงกําหนดวันจึงลั่นฆองเปนสัญญาณในการแขงขันการสรางพระธาตุ ฝายหญิงนั้นมีทั้งชาวเมือง

หนองหานหลวงและเมืองหนองหานนอย  โดยกลาววา ฝายชายก็มี ๒ มือ และนิ้วมือขางละ ๕ นิ้ว เชนกัน 

ใชวาผูชายจะมี ๔ มือเหมือนกับพระนารายณเมื่อไหร  ดังนั้นตางฝายตางเรงมือเพื่อใหไดชัยชนะ ในการ

แขงขันครั้งนี้ฝายชายก็ไดกลาวอวดอางฝายหญิงเชนกันวา ตนเองมีกําลังเหนือกวาฝายหญิง และไดกอขัว 

(สะพาน) หิน ยาว ๑๐๐ วา กวาง ๕ วาไปบรรจบตีนดอยแลวกอเปนบันไดแกวข้ึนอีก พระธาตุที่ฝายชาย

สรางนั้นอยูบนเทือกเขาภูพาน ซึ่งเปนที่สูง จนคนเฒาคนแกท่ีอยูในกลุมของฝายชายถึงกับกลาววา ใหกอ

พระธาตุใหเสร็จกอนดาวเพ็กขึ้นกอนแลวจึงคอยกอสะพาน พวกคนหนุมเหลานั้นก็ไมฟงซ้ํายังกลาวอีกวา 

ทําไมจะไมทัน สวนฝายหญิงนั้นเลือกทําเล คือ สวนหลวงของพระนางนารายณเจงเวงซึ่งเปนพื้นราบ  การ

ลําเลียงวัสดใุนการกอสรางจะงาย  ในขณะที่ลงมือสรางฝายหญิงเห็นวาฝายชายจะสรางพระธาตุเสร็จกอน

ตนจึงใชมารยาพูดหยอกลอ เลาโลมฝายชายที่กําลังขนหินข้ึนไปสรางพระธาตุเพื่อละทิ้งการกอสรางพระ

ธาตุ ฝายชายเมื่อไดยินคําหวานตางๆนานา จึงไดชักชวนกันตามหญิงเหลานั้นไป พรอมกับนําโคมไฟไป

แขวนไวบนยอดไม และประกาศใหทุกคนรูวา ดาวเพ็กขึ้นแลว แมแตพวกที่อยูบนภูเขาก็ตามกันลงมา จน

ทําใหผูเฒาผูแกที่กําลังสรางพระธาตุเคียดแคน และกองหินที่เหลืออยูตรงนั้นจึงไดชื่อวา กองหิน “แคน

แท”  จึงเปนอันวาฝายหญิงโดยการนําของพระนางนารายณเจงเวงเปนฝายชนะในการสรางพระธาตุใน

ครั้งนี้     



๕ 

 

 

              บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท ของพระนางนารายณเจงเวงที่มีตอชาวเมืองหนอง

หานหลวง และเพื่อศึกษาภาพแทนพระนางนารายณเจงเวงที่มีอยูในองคพระธาตุ  ผูวิจัยตั้งคําถามวา พระ

นางนารายณเจงเวงเปนใครกันแน จึงสามารถท่ีจะนําเหลาผูหญิงแหงเมืองหนองหานหลวงกอเจดียชนะ

ฝายชาย นอกจากนี้พระนางนารายณเจงเวงมีบทบาทตอชาวเมืองหนองหานหลวงอยางไรจึงสามารถ

ชักชวนใหสรางพระธาตุใหแลวเสร็จลงได  ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงมีบทบาทอยางไรตอชาวเมือง

หนองหานหลวงในขณะนั้น ทําไมพระธาตุนารายณเจงเวงเปรียบเหมือนภาพแทนพระนางนารายณเจงเวง

และแมหญิงแหงเมืองหนองหานหลวง ซึ่งผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานวา พระนางนารายณเจงเวงเปนธิดาของ

พระยาขอมแหงเมืองอินทรปตถนคร และไดสมรสกับพญาสุวรรณภิงคารซึ่งเปนกษัตริยปกครองเมือง

หนองหานหลวง พระนางมีบทบาทเปนวีรกษัตรียของชาวเมืองหนองหานหลวง ทรงทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา ทําใหมีอิทธิพลตอชาวเมืองหนองหานหลวงเปนอยางมาก พระธาตุนารายณเจงเวงจึงเปน

อนุสาวรียของพระนางนารายณเจงเวงอันเปรียบเหมือนภาพแทนของพระองค และแมหญิงแหงเมืองหนอง

หานหลวง  

                                                                                    

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ พระศิวนาฎราช และนารายณบรรทมสินธุ ท่ีประดิษฐานอยูหนาประตูพระธาตุนารายณเจงเวง 

 

พระนางนารายณเจงเวง : ประวัติและความเปนมา 

         ประวัติและความเปนมาของพระนางนารายณเจงเวงยังไมกระจางชัดนัก แตพบวาประวัติของพระ

นางกลาวไวเปน 2 ตํานาน กลาวคือ ตํานานแรกพระนางเปนธิดากษัตริยขอมแหงเมืองอินทรปตถนครที่

อพยพเขามาสูดินแดนเมืองหนองหานหลวง ที่ตางผลัดเปลี่ยนเวียนกันครองเมืองหนองหานหลวง เชน 

“ขุนขอม” ราชนัดดาของกษัตริยแหงเมืองอินทรปตถ  “พระเจาสุรอุทกกุมาร”  “ พญาสุวรรณภิงคาร” 



๖ 

 

 

และ “พระยาคําแดง” เปนตน
๕
 สวนอีกตํานานกลาววา พระนางนารายณเจงเวง เดิมชื่อวา “พระนาง

เกษร” เปนธิดาของพญานาค และตอมาไดอภิเษกสมรสกับพญาสุวรรณภิงคารซึ่งเปนกษัตริยครองเมือง

หนองหานหลวง จึงเปลี่ยนชื่อเปน พระนางนารายณเจงเวง 

          ประวัติของพระนางนารายณเจงเวงพูดไวเพียงเทานี้ และตํานานประการทีสองแตมาปรากฏอีก

ครั้งในตํานานอุรังคธาตุหลังจากที่พระมหากัสสปเถระ นําพระอุรังคธาตุจะไปประดิษฐานไวที่ภูกําพรา 

พญาสุวรรณภิงคารและพระนางนารายณเจงเวงจึงไดไปทูลขอพระอุรังคธาตุกับพระมหากัสสปะเถระ แต

พระมหากัสสปะเถระไมอนุญาตเนื่องจากพระพุทธเจาไดสั่งไววาใหไปประดิษฐานไวที่ภูกําพรา พระ

มหากัสสปะจึงไดใหพระอรหันตอีกองคหนึ่งไปนําเอาเถาอังคารมาใหกับกษัตริยทั้ง ๒ เพื่อไมใหเปนการ

เสียศรัทธา  เมื่อไดเถาอังคารของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ท้ังสองพระองคจึงไดใหนําเอาไป

ประดิษฐฐานไวท่ีพระธาตุนารายณเจงเวงและพระธาตุภูเพ็ก 

                                                                        

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ พระธาตุเชิงชุมและพระธาตุดุม พระธาตุขอมที่มีอายุเดียวกันกับพระธาตุนารายณเจงเวง 

 

 พระนางนารายณเจงเวง : บทบาทในฐานะผูนําจิตวิญญาณของแมหญิงแองสกลนคร  

             พระนางนารายเจงเวงอีกตํานานหนึ่งกลาววา พระนางเปนพวกขอมขาว ครอบครัวอพยพมา

ปกหลักฐานที่เมืองหนองหานหลวง ซึ่งเชื่อมโยงเขากับตํานานผาแดงนางไอ  พวกขอมขาวจะเปนกลุมชน

ชั้นสูง มีชาติตระกูลดี  ดังนั้นพระนางจึงไดแตงงานกับพญาสุวรรณภิงคาร ซึ่งเปนกษัตริยครองเมืองหนอง

หานหลวง  เมื่อไดอภิเษกสมรสแลวพระนางนารายณเจงเวงไดเปนผูมีบทบาทมากมายดานตางๆ เชน ทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา เนื่องจากในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาไดเขามามีบทบาทตอชุมชนแถบน้ีเปนอันมาก 

                                                        

               
๕

 สุรัตน ์ วรางครั์ตน์.พระธาตุเชิงชุมและการคลีคลายประวติัศาสตร์เมืองสกลนคร,ในประวัติพระธาตุเชิงชุม

จังหวัดสกลนคร ,เอกสารอดัสาํเนา หนา้ ๑๓. 



๗ 

 

 

ดังจะเห็นไดจากเมืองหนองหานหลวงเปนเมืองศูนยกลางของพระพุทธศาสนา เพราะมีการสรางพระธาตุ

ซึ่งมีศิลปะแบบขอมใหเปนวัด เชน วัดพระธาตุเชิงชมุ  วัดพระธาตุดุม  

           บทบาทของพระนางนารายณเจงเวงในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนบทบาทท่ีโดดเดนอยาง

มาก จะเห็นไดวาพระนางเปนทรงเปนประธานฝายหญิงในการสรางพระธาตุแขงขันกับผูชาย ซึ่งทําใหฝาย

ของพระองคไดรับชัยชนะในการสรางพระธาตุ ถือไดวาเปนผูนําจิตวิญญาณของสตรีแองสกล ที่สามารถ

แขงขันกับฝายชายจนไดรับชัยชนะ นอกจากนี้การที่พระองคไดรับขาวสารเรื่องท่ีพระมหากัสสปจะนําเอา 

พระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อมาประดิษฐานไวท่ีภูกําพรา พระนางไดออกตอนรับพระ

มหากัสสปพรอมดวยพญาสุวรรณภิงคาร  และใหหญิงชาวเมืองหนองหานหลวงทูลขอพระอุรังคธาตุจาก

พระมหากัสสปเถระเพื่อประดิษฐานไวที่พระธาตุนารายณเจงเวง   

          “ ขณะนั้นหญิงท้ังหลายไดทราบในคําประกาศก็พากันเขาไปไหวพระมหากัสสปเถระเจาวา ผูขา

ทั้งหลายไดพรอมใจกันกออุโมงคสําเร็จบริบูรณเรียบรอย ผูขาทั้งหลายพรอมกันเขามาไหวพระผูเปนเจา 

ขอเอาพระอุรังคธาตุพระพุทธเจาไปฐปนาไว ณ ที่นั้น”๖ 

           ถือไดวาพระนางนารายณเจงเวงเปนผูนําทางจิตวิญญาณของชาวเมืองหนองหานหลวงเปนอยาง

ยิ่ง ถึงกับกลาหาญใหผูหญิงชาวเมืองหนองหานหลวงไปตอรองกับพระมหากัสสปเถระเพื่อขอพระอุรังค

ธาตุเพื่อนําไปประดิษฐานไวที่องคพระธาตุ แมวาตอมาจะไมไดตามที่ขอแตก็ยังไดเถาพระอังคารของ

พระพุทธเจามาประดิษฐานไวที่พระธาตุ 

         “ครั้งนั้นพระมหากัสสปเถระเจา จึงใหพระอรหันตกลับคืนไปสูที่ถวายพระเพลิง นําเอาพระอังคาร

พระพุทธเจามา 3 ทะนาน ดวยอิทธิฤทธิ ใหแกหญิงท้ังหลายนําไปฐปนาไว ณ ที่นั้น”๗ 

        พระนางนารายณเจงเวงจึงเปนผูมีพลังอํานาจ มีความกลาหาญเกินสตรีเพศในยุคนั้น เนื่องจากสตรี

ในยุคนั้นตองเปนคนที่เสง่ียม เจียมตัว  ตองวาตามสามี ไมมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น แมแต

เรื่องราวของการบานการเมือง ดังนั้นพระองคจึงนับไดวาเปนผูนําจิตวิญญาณใหกับผูหญิงแองสกลอยาง

แทจริงที่หลอหลอมใหผูหญิงสามารถลุกขึ้นมาแขงขันทําในสิ่งท่ีผูหญิงไมกลาทํา จนไดรับชัยชนะในการ

แขงขัน 

                                                        
๖

 กรมศลิปากร.อุรังคธาตุ(ตํานานพระธาตุพนม) หนา.151. 

๗
 เรืองเดียวกนั. หนา้ . 



๘ 

 

 

           ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงเปนเอกสารและเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการคนหาประวัติและ

ความเปนมาของชาวสกลนครอีกชิ้นหนึ่ง มีเอกสารที่กลาวถึงประวัติและความเปนมาของจังหวัดสกลนคร 

คือประวัติการสรางพระธาตุเชิงชุม  ตํานานกระรอกดอน ซึ่งเปนตํานานที่บอกเลาความเปนมาของหนอง

หาน อุรังคธาตุตํานานพระธาตุพนม ซึ่งเปนตํานานที่บอกเลาเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในเมืองหนองหาน

หลวง และตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงอันเปนหลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งท่ีบอกเลาความประวัติและ

ความเปนมาของชาวเมืองสกลนคร  ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากตํานานดังกลาว จึงอาจกลาวไดวาตํานานพระ

ธาตุนารายณเจงเวงมีบทบาทสําคัญดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ ๔ พระธาตุภูเพ็ก 

 

1.ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวง: ทางออกของผูหญิงทีเ่กิดจากความคับของใจจากกฎเกณฑทาง

สังคม 

             ขอมูลทางวัฒนธรรมหรือคติชนมีบทบาทสําคัญอีกอยางหนึ่งคือบทบาททางดานจิตใจซึ่งเปน

ทางเลือกใหกับสิ่งท่ีมนุษยปรารถนาจะทําแตทําไมไดในชีวิตจริง และตํานานยังเสนอ ทางออก  ใหกับ

ปญหาอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคมที่เครงครัดทําใหบุคคลมีความคับของใจ อึดอัด ไมสามารถแสดงออก



๙ 

 

 

ไดเมื่อเกิดความคบัของใจ๘ ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงจึงเกิดจากความคับของใจของผูหญิงที่โดนสบ

ประมาทวาไมสามารถสรางพระธาตุใหแลวเสร็จไดเหมือนผูชาย นอกจากนี้แรงกดดันจากกฎเกณฑทาง

สังคมโดยเฉพาะในสังคมจารีตจะใหความสําคัญกับผูชายเปนใหญ ซึ่งจะพบไดในนิทานจักรๆวงศของไทย 

แตนิทานเรื่องแกวหนามาเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นความกลาหาญของหญิงที่พยายามทําในสิ่งที่ชาย

ทําไดและผูหญิงก็ทําไดเชนกัน ซึ่งเปนการประกาศชัยชนะเหนือชาย๙  เชนเดียวกันกับฝายหญิงท่ีสราง

พระธาตุนารายณเจงเวงท่ีตองการลบคําปรามาสวา “ผูชายมีกําลังมากกวาฝายหญิง แมจะกอขัว (สะพาน) 

ขึ้นอีกก็จะเสร็จกอนดาวเพ็กขึ้น และสามารถเอาชนะฝายหญิงได” ซึ่งทําใหฝายหญิงตองทนเจ็บแคนเปน

อยางย่ิงถึงกับกลาวออกมาวา “ ผูชายมี๒มือ และมีนิ้วมือขางละ ๕ นิ้วเหมือนกัน ไมใชจะมีสี่มือเหมือนกับ

พระนารายณ”
๑๐

  แรงศรัทธานี้ทําใหผูหญิงชาวหนองหานหลวงในขณะนั้นรวมกลุมกันเพื่อเอาชนะชายให

ได จึงเกิดการใชมารยาตางๆ เพื่อหลอกลอใหผูชายตายใจ เพื่อเลิกสรางพระธาตุ โดยการใชคําหวานหวาน

ลอม  ยั่วยุใหผูชายเกิดความเสนหาในตนเอง ซึ่งหลังจากที่ฝายแพ ทําใหพญาสุวรรณภิงคารถึงกับทรงกริ้ว 

และตรัสวาจะทําโทษแกหญิงทั้งหลาย และไดนําความดังกลาวมาปรึกษาพระมหากัสสปะเถระ  พระ

มหากัสสปะเถระจึงไดยกปญหาธรรมเรื่อง วิรุทธปญหา แสดงธรรมใหกับพญาสุวรรณภิงคารไดรับทราบ

และไดทรงถามปญหาธรรมกับพญาสุวรรณภิงคารวา “ อะไรรอนยิ่งกวาไฟ อะไรใสยิ่งกวาแกวมณี อะไรบ

มีแขวรูกัดคนกินได อะไรบมีตนตัวรูเดินเที่ยวไปมาได นั้นเลา มหาบพิตร”๑๑ พญาสุวรรณภิงคารตอบ

ปญหาธรรมนี้ไมได พระมหากัสปะเถระจึงไดอธิบายเปนขอๆดังนี้คือ “ สิ่งที่รอนกวาไฟนั้นไดแก ราคะ 

ตัณหา สิ่งท่ีใสย่ิงกวาแกวมณนีั้นคือสติ หมายถึงผูมีปญญา สิ่งที่บมีแขวกัดกินคนไดนั้นคือความชรา สิ่งที่บ

มีตัวตนรูเดนิไปมาไดนั้นไดแก นามธรรมคือจิตใจ” บัดน้ีผูหญิงทั้งหลายเขามายั่วยวนชาย แตผูชายไมสังวร

จิตใจของตน พระธาตุจึงไมแลวเสร็จดวยเหตุนี้เอง เมื่อพญาสุวรรณภิงคารไดฟงดังนั้นก็ทรงดับความโกรธ

นั้นลง 

                                                        

           ๘ ศิราพร ณ ถลาง. ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน – นิทานพื้นบาน ( กรุงเทพฯ : 

โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการคณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๘) หนา 350. 

                   
๙

 อคัวิทย ์ เรืองรอง. เมือหญิงประกาศชัยเหนือชายบทบาทของวรรณกรรมแก้วหน้าม้าในสังคมไทย ใน 

พธีิกรรม ตํานาน นิทาน เพลง บทบาทของคติชนกบัสังคมไทย ( กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะ

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๔๘) หน้า ๙๑. 

                  
๑๐

 พระธรรมราชานุวตัร. เรืองเดียวกนั, หนา้ ๓๓-๓๔. 

                  
๑๑

 พระธรรมราชานุวตัร. เรืองเดียวกนั, หนา้ ๓๕. 



๑๐ 

 

 

            นอกจากนี้กฎระเบียบที่สรางขึ้นเพื่อกีดกันไมใหผูหญิงไดมีสิทธิเทาเทียมกับชายซึ่งก็มีผลมาถึง

ปจจุบันนี้คือ หามผูหญิงเขาไปยังอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน หรือแมแตผูหญิงจะปดทอง

พระประธานหรือพระพุทธรปูท่ีแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบานเมืองก็ไมสามารถทําไดตองใหฝายชายเปน

ผูทําแทน เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นเชนเดียวกันในตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงนั้นคือ เม่ือพระมหากัสป

ปะไดนําพระอุรังคธาตุมาถึงแลวพญาสุวรรณภิงคาร ไดเปนผูนําพระอุรังคธาตุนั้นไปประดิษฐไวที่ภูกําพรา 

และทรงประกาศวา “ หามมิใหพูดถึงการแขงขันพนันกันแมแตอยางใดอยางหนึ่งดังแตกอน ถาผูใดฝาฝน

จะเอาตัวทําโทษ อนึ่งหามมิใหเอาผูหญิงไปสูภูกําพราแมแตคนเดียว เพราะหญิงเหลานั้นยอมกระทํา

อันตรายแกการกุศล ถาผูใดเอาหญิงไปเราจะกระทาํทัณฑกรรมแกบุคคลนั้นเปนเด็ดขาด” สิ่งนี้เปน

ระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีพญาสุวรรณภิงคารประกาศไว  

        พุทธศาสนามีอิทธิพลตอคนไทยเปนอยางมาก ความเชื่อที่ติดมากับการยกยองเพศชายใหเปนใหญ

ศาสนาทําใหเกิดการกีดกัน ศาสนาจะจาํกัดใหหญิงอยูเฉพาะในทางโลกเทานั้น เพราะผูชายเกิดมามีบุญคือ

เกิดมาแลวสามารถบวชเปนพระภิกษุได แตผูหญิงมสีิทธ์ิแคบวชเปนแมชีเทานั้น๑๒ แตถึงอยางไรก็ตาม

ผูหญิงก็พยามยามหาทางออกจากกฎเกณฑน้ีกลาวคือไดไปทูลขออุรังคธาตุจากพระมหากัสสปเพื่อทลูขอ

พระอุรังคธาตุเพ่ือไปประดษิฐานไวที่พระธาตุนารายณเจงเวง แตพระมหากัสสปไดใหพระอังคารของ

พระพุทธเจา ๓ ทะนานมอบใหแกกลุมผูหญิงเพื่อนําไปประดิษฐานไวท่ีพระธาตุของตน  

2.ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวง :บทบาทในการถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 

                ขอมูลประเภทตํานานทําหนาที่ ใหความรู แกคนในสังคมวา เขาเปนใคร บรรพบุรษุเขาเปน

ใครทองถ่ินของเขามปีระวัติและความเปนมาอยางไร๑๓  ดังนั้นแตละกลุมจึงใชขอมูลเหลานี้ในการอธิบาย

ตัวตนอันเปนอัตลักษณของกลุมชนน้ันๆน่ันเอง         

               ตํานานที่อธิบายประวัติหรือความเปนมาของช่ือสถานที่หรือภูมิศาสตรจังหวัดสกลนครนั้น

นอกจากเรื่องผาแดง –นางไอ ท่ีใชอธิบายความเปนมาของหนองหานซึ่งเปนภูมิศาสตรแหงหนึ่งของจังหวัด

สกลนครแลว ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวง เปนอีกตํานานท่ีใชอธิบายความเปนมาของกลุมชนที่อยู

บริเวณรอบเมืองหนองหานวา เปนกลุมชาติพันธุขอม ที่รับรูเชนน้ันเพราะวากลุมชาติพันธุขอมนิยมสราง

                                                        

                   
๑๒

 ปรานี  วงศเ์ทศ. เพศและวฒันธรรม ( กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ ์๒๕๔๔) หนา้๓๔๔-๓๔๕. 

              
๑๓

 ศิราพร ณ ถลาง.เรืองเดียวกนั,หนา้ ๓๔๒. 



๑๑ 

 

 

พระธาตุ อันเปนเทวสถานศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งจะพบเห็นไดโดยทั่วไปในเขตจังหวัดสกลนครอันไดแก พระธาตุเชิง

ชุม พระธาตุดุม พระธาตุภูเพ็ก และพระธาตุนารายณเจงเวง   

           ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงนอกจากจะทําใหเราไดรับรูเรื่องราวประวัติศาสตรและความ

เปนมาของบรรพบุรุษของชาวสกลนครแลว ยังพบวาชื่อของพระธาตุนารายณเจงเวง ยังอธิบายที่มาของ

สถานที่ไดวา มาจากการที่ฝายหญิงไดเอยชื่อพระนารายณซึ่งเปนเทพเจาในศาสนาฮินดูกอนจะลงมือสราง

พระธาตุวา ไมมีผูใดมีสี่มือเหมือนกับพระนารายณ เมื่อลงมือสรางกลัววาฝายชายจะสรางพระธาตุเสร็จ

กอนจึงจําเปนที่จะตองหาอุบายเพื่อใหฝายตนเองไดรับชัยชนะ จึงไดชื่อวา “อุโมงคอิตถีมายา”แตพญา

สุวรรณภิงคารใหเรียกชื่อตามท่ีพระมหากัสสปะเรียกวา “ พระธาตุนารายณ” ซึ่งตอสมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จหัวเมืองในมณฑลอุดรไดเรียกชื่อพระธาตุแหงนี้วา “อรดีมายานารายณเจ

งเวง” สวนพระธาตุของฝายชายที่สรางไมเสร็จใหเรียกวา “ พระธาตุภูเพ็กมุสา” แตในปจจุบันเรียกเพียง

สั้นๆวา “พระธาตุภูเพ็ก”  ซึ่งตั้งอยูบนเทือกเขาภูพาน 

พระธาตุนารายณเจงเวง: ภาพแทนแมหญิงแหงเมืองหนองหานหลวง  

           สังคมไทยในสมัยโบราณเปนสังคมที่ผูชายเปนศูนยกลางหรืออาจเรียกไดวา ระบบสังคมท่ีผูชาย

เปนใหญ (Patriarchy) ซึ่งเปนที่ประจักษชัดวาอํานาจตางๆลวนอยูในมือของผูชาย ไมวาจะเปนเรื่องทหาร  

การเมือง หรือแมแตในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ตาม  ผูชายเทานั้นท่ีจะเปนผูนําในการค้ําจุน

พระพุทธศาสนา ผูหญิงตองอยูเบื้องหลังตลอดเวลา การสรางภาพแทน (Representation) เปนการ

พยายามอธิบายความหมาย แนวคิดผานสิ่งตางๆ เชน สัญลักษณ ภาษา  รหัส หรือภาพ เพื่อสื่อ

ความหมายสิ่งที่ตางๆใหเขาใจดียิ่งข้ึน เปนการสรางความหมายใหกับวัตถุ เหตุการณ ผูคน เพื่อสื่อสารสิ่งท่ี

ซับซอนใหกับผูอ่ืนไดเขาใจ ดังน้ันภาพแทนจึงเปนประดิษฐกรรมที่สรางขึ้นเพื่อกําหนดความหมายใหกับสิ่ง

ตางๆ โดยผานระบบของภาษา ระบบภาพแทน( กนกวรรณ  ไมสนธ์ิ. ๒๕๔๔ )  

          ภาพที่ปรากฏอยูบริเวณหนาบันของพระธาตุนารายณเจงเวงทางดานทิศตะวันออกจะสลักเปน

ภาพศิวนาฎราช ที่กําลังรายรํา พรอมดวยเหลาทวยเทพทั้ง ๕ พระองคนั้นเปนสิ่งยืนยันถึงความเปนหญิงท่ี

มีลีลาออนชอย ดังนั้นจึงกลาวไดวาภาพที่ปรากฏอยูหนาบันเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหความหมาย

ภาพนั้นโดดเดน อีกเหตุผลหนึ่งคือ เมื่อมีการสรางพระธาตุเสร็จจะตองมีสัญลักษณสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีเปน

ตัวแทนของคนในสมัยนั้น ดังนั้นการที่หนาบันเปนภาพของพระศิวะกําลังรายรํา พรอมดวยพระอุมา และ

พระลักษมี อยูเคียงขางซึ่งเทพที่เปนหญิงน้ันคงจะเปรียบไดกับพระนางนารายณเจงเวง สวนผูหญิงอีกองค

หนึ่งเปรียบไดกับมเหสีของพญาคําแดงอนุชาพญาสุวรรณภิงคารผูครองเมืองหนองหานนอย ทําใหเขาใจวา



๑๒ 

 

 

การสรางพระธาตุในครั้งนี้ผูสรางตองการที่สื่อสารใหรูวา เปนชัยชนะที่ไดรับโดยความพรอมเพรียงของ

หญิงในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังมีเทพอีก ๓ องค อันไดแก พระนารายณ  พระพรหม และพระพิฆเนศ นั่ง

อยูอีกขางของพระอิศวร ซึ่งมีความหมายเทากับวา เปนสัญลักษณของพญาสุวรรณภิงคาร และพญาคํา

แดง อันเปนการยอมรับของชัยชนะของฝายหญิง ซึ่งเปนการเลาเรื่องโดยใชภาพเปนองคประกอบในการ

อธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ที่หนาบันทางดานทิศเหนือมีภาพ นารายณบรรทมสินธุ ซึ่งผูสราง

จงใจที่จะใชภาพนี้แทนตัวเองเพื่อใหคนแตละรุนไดจดจําแมแตชื่อของพระธาตุก็ปรากฏวามีชื่อของพระ

นารายณปรากฏอยูดวยวา 

 “พญาสุวรรณภิงคารจึงตรัสวา ทานทั้งหลายอยาไดมางคําพระอรหันตเลย ใหเรียกวา“พระธาตุนารายน” 

ตามคาํพระอรหันตนั้นเทอญ”
๑๔

 

 

ความสงทาย 

            ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวง ถือไดวามีสวนสําคัญในการบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของ

ชาวจังหวัดสกลนคร ขอคนพบสําคัญที่ไดจากการศึกษาตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงที่เดนชัดคือ 

บทบาทของผูหญิงซึ่งไดชื่อวาเปน “เพศแม” ที่ลุกขึ้นมาตอสูกับเพศชาย ซึ่งเปนเพศที่แข็งแรงกวา เพื่อ

เอาชนะในการแขงขันการสรางพระธาตุ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสําคัญมากและเปนท่ียอมรับสําหรับคนในสังคม

ยุคกอน  บทบาทของผูหญิงในลักษณะนี้เปนสิ่งที่พบเห็นไดยากในสังคมไทยยุคโบราณ เพราะผูหญิงนั้นจะ

เปนเพศที่ออนหวาน เปนแมบานแมเรือน เปนชางเทาหลังที่คอยติดตามฝายชายอยูตลอด  การที่ตํานาน

พระธาตุนารายณเจงเวงชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิงในสมัยโบราณนั้นยอมสรางคุณคาใหกับตํานานอยาง

มากมายในดานสตรีนิยม นอกจากนี้บทบาทของการหาทางออกจากกฎระเบียบของสังคมที่ชายเปนใหญ

จึงเปนสิ่งที่ทําใหผูหญิงแสดงออกไดโดยไมตองมีขอครหานินทา โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องศาสนาเขามา

เก่ียวของ อํานาจและความชอบธรรมในการหาทางออกใหกับตนเองตอกฎระเบียบในสังคมจึงเปนสิ่งที่ไม

ผิดจารีตประเพณี นอกจากน้ีความขัดแยงชนิดคูตรงขามทําใหตํานานพระธาตุนารายณมีเสนหใน

การศึกษาและชวนติดตามตลอดไป  อันเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวา บทบาทของผูหญิงที่ตองการแขงขันกับ

ผูชายมีอยูตลอดเวลา  

                                                        
๑๔

 กรมศิลปากร.เรืองเดียวกนั หนา้  



๑๓ 

 

 

             ตํานานพระธาตุนารายณเจงเวงยังสะทอนใหเห็นถึงการลุมหลงใน ปฏิจจสมุปทา ( รูป รส กลิ่น

เสียง และสัมผัส ) ทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางานเชนเดียวกับผูชายที่หลงใหลในความงามของหญิงถึงกับ

สรางพระธาตุภูเพ็กไมเสร็จอันมีผลตอสิ่งตางๆตามมา กลาวคือทําใหพญาสุวรรณภิงคารไมพอใจถึงกับหาม

ไมใหผูหญิงเขาไปในพระธาตุ หามพูดจาถึงการแขงขันการสรางพระธาตุอีกถามีผูใดกลาวถึงจะลงโทษ

อยางหนักซึ่งสิ่งเหลานี้เองเปนเครื่องเตือนสติแกบุรุษวา สตรีนั้นเปนอุปสรรคตอการทํางานใหญอยาง

แทจริง  
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